
1.ชื่อผลงาน  การลดความคลาดเคลื่อนทางยาจากการใช้แบบบันทึกการบริหารยาแบบระบบพิมพ์ 

  เจ้าของผลงาน  นางสาวเนตรชนก  ขีดล่อง 

  ประเภท poster persentation 

หลักการและเหตุผล 

        แบบบันทึกการบริหารยา หรือ Medication Administration Record เป็นเอกสารบอกภาพรวมของการ
ใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วยในขณะอยู่โรงพยาบาล เดิมโรงพยาบาลจะมีแบบบันทึกการบริหารยาโดยการคัดลอกค าสั่ง
ยาลงในแบบฟอร์มซึ่ง สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ มีหลากหลายรูปแบบลายมือ  ลายมืออ่าน
ยาก ท าให้มีความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งใช้ยา(Transcribing Errors) และขาดการลงข้อมูลโรคประจ าตัว
ผู้ป่วยให้ครบถ้วน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแบบบันทึกการบริหารยาระบบพิมพ์ เพ่ือลดปัญหาความหลากหลาย
รูปแบบของลายมือ ท าให้อ่านง่าย  ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนได้ และข้อมูลโรคประจ าตัวผู้ป่วยแสดงโดย
อัตโนมัติครบถ้วน ท าให้ลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาลง  

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

      ๑. ภาวะไตบกพร่องเรื้อรังระดับ ๓ เป็นต้นไป ที่มีอัตรากรองของไต (estimated glomerular filtration 
rate,eGFR) น้อยกว่า ๖๐ ml/min/1.73m2ติดต่อกันเกิน 3 เดือน  
      ๒. ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) 

๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 

         ผู้ป่วยในรายใหม่ 

1. เจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งยาตามแพทย์สั่ง พิมพ์ฉลากยาโดยใช้เครื่องพิมพ์ ZDesigner และพิมพ์แบบบันทึก
การบริหารยา 2 แผ่นแบบหน้าหลัง โดยแยกตามการบริหารยาดังนี้ตามล าดับ  หลังอาหาร ก่อนอาหาร 
ยาฉีดหรือสารน้ า และยาค าสั่งใช้ครั้งเดียว  

2. จัดยาตามแบบบันทึกการบริหารยา และตรวจสอบโดยเภสัชกร 

ผู้ป่วยในเดิม 

1. เจ้าหน้าที่บันทึกค าสั่งยาตามแพทย์สั่ง พิมพ์ค าสั่งแพทย์โดยใช้เครื่อง OKI ติดในแบบบันทึกการบริหารยา
และพิมพ์ฉลากยาโดยใช้เครื่องพิมพ์ ZDesigner  

2. จัดยาตามแบบบันทึกการบริหารยา และตรวจสอบโดยเภสัชกร 
 

 
 



      จัดเก็บข้อมูลหลังใช้แบบบันทึกการบริหารยาระบบพิมพ์ ช่วงเวลา 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 ดังนี้ 
- ความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งใช้ยา (Transcribing Errors)  
- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปผู้ของป่วยในที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs (ยากลุ่ม NSAIDs  ในโรงพยาบาล มี

ดังนี้ Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen, Mefenamic acid) 
๕. ผลส าเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
           การด าเนินงานปี 2559 ช่วงเวลา 1 ก.ค.59 – 31 ธ.ค.59 แบบบันทึกการบริหารยาแบบระบบคัดลอก
ค าสั่ง ข้อความอ่านยาก หลากหลายลายมือ ค าสั่งยาใช้ค าย่อท่ีไม่เป็นไปตามค าย่อมาตรฐาน ไม่ระบุความแรง 
แก้ไขหรือเปลี่ยนค าสั่งได้ง่าย ค าสั่งยาเพ่ิมเขียนบันทึกเพ่ิมเองด้วยลายมือ ข้อมูลผู้ป่วย น้ าหนัก ประวัติแพ้ยา โรค
ประจ าตัว บันทึกข้อมูลเอง ไม่ครบถ้วน วันที่บริหารยาบันทึกเอง ท าให้พบความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งใช้
ยา(Transcribing Errors) คือ 0.85/1000 วันนอน หลังจากการพัฒนาแบบบันทึกการบริหารยาระบบพิมพ์ส่งผล
ให้ลดความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกค าสั่งใช้ยา(Transcribing Errors) เป็น 0.31/1000 วันนอน 
          ตารางที่ ๑ ข้อดีแบบบันทึกการบริหารยาแบบระบบพิมพ์ 

รายละเอียด ระบบพิมพ์ 
ข้อความ -อ่านง่าย  
ค าสั่งยา -ใช้ชื่อสามัญทางยา 

- มีระบบป้องกันยาที่มีหลายความแรง แสดงความแรงด้านหน้าเช่น  
(500) Dicloxacillin  
-แก้ไขข้อมูลยากหรือเพ่ิมเติมข้อมูลจะเห็นชัดเจนเพราะรูปแบบต่างจากค าสั่งทั่วไป 
เช่น off ยา 

ค าสั่งยาเพ่ิม -พิมพ์จากโปรแกรม HospitalOS 
ข้อมูลผู้ป่วย -น้ าหนัก ประวัติแพ้ยา โรคประจ าตัว แสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม 

HospitalOS อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายยาอย่าง
เหมาะสม 

วันที่บริหารยา - แสดงวันที่โดยอัตโนมัติ 
      ประเภทความคลาดเคลื่อน เป็นระดับ b  สามารถตรวจสอบโดยขั้นตอนจ่ายยาท าให้ความคลาดเคลื่อนไม่ถึง

ตัวผู้ป่วย ดังนี้ 

1. ขนาดยาผิด เช่น คัดลอกไม่ตรงตามค าสั่งแพทย์/ คัดลอกขนาดยาผิด เช่น plasil 8 mg iv เป็น 10 mg iv 

2. วิธีใช้ยาผิด เช่น ac เป็น pc  

3. ชื่อยาผิด เช่น น้ าเกลือผิดชนิด 0.45 % normal saline เป็น 0.9 % normal saline 

4. ไม่ได้คัดลอกค าสั่งใช้ยา 

       แบบบันทึกการบริหารยาระบบพิมพ์ สามารถระบุข้อมูลผู้ป่วยด้านโรคประจ าตัวโดยอัตโนมัติ จากโปรแกรม 
HospitalOS อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายยาอย่างเหมาะสม ท าให้ลดปัญหาจากการใช้ยาไม่
เหมาะสม(Drug- Related Problem,DRP) ในกลุ่มโรคไตเรื้อรัง 
 
 



        ตารางที่ ๓ ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปผู้ของป่วยในที่ได้รับยากลุ่ม NSAIDs (ยากลุ่ม 
NSAIDs  ในโรงพยาบาล มีดังนี้ Diclofenac, Indometacin, Ibuprofen, Mefenamic acid) 
 
ประเภท จ านวนผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป 
จ านวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไป 
ที่ได้รับยา NSAIDs (%) 

ระบบคัดลอกค าสั่ง 
1 ก.ค.59 – 31 ธ.ค.59 
 

 
189 

 
                      9 (4.76) 

ระบบพิมพ์ 
1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค.60 
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6. การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การบันทึกค าสั่งแพทย์ใช้ชื่อสามัญทางยา ลดการใช้ค าย่อ ใช้ชื่อยาถูกต้อง ท าให้ลดความคลาดเคลื่อนใน
การจ่ายยา 

2. ลดขั้นตอนการคัดลอกเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องในการท างาน 
3. ในขั้นตอนจ่ายยาผู้ป่วยใน เภสัชกรสามารถเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานคนไข้ครบถ้วน ท าให้ลดปัญหาจากการใช้ยา

ไม่เหมาะสม(Drug- Related Problem,DRP) 
 
๗. ความยุ่งยากในการด าเนินการ / ปัญหา / อุปสรรค 
       การลงข้อมูลแพ้ยาผู้ป่วยจากระบบ Hos OS บางรายมีข้อมูลหลายรายการ ท าให้ช่องที่แสดงข้อมูลไม่พอ จึง
แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการจ่ายยาอย่างเหมาะสมได ้จึงด าเนินการปรับให้แสดงข้อมูล
ให้ครบถ้วนแล้ว 
 
๘. ข้อเสนอแนะ 
       การบันทึกค าสั่งเพ่ิมในแบบบันทึกการบริหารยาระบบพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์ OKI ซึ่งมีผลต่อการก าหนดขนาด
แบบฟอร์มเมื่อใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์อ่ืน ท าให้ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์อ่ืนทุกครั้งก่อนใช้ ควรพัฒนาให้พิมพ์ได้อัตโนมัติ 



 


